
 
 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TB-SGTVT       Phú Thọ, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt  

 

 

Sở Giao thông vận tải Phú Thọ nhận được văn bản đề nghị số 

69/BCĐB/2021 ngày 30/07/2021 của Chi nhánh Tổng công ty xây dựng và 

thương mại Đông Bắc – Công ty cổ phần tại Phú Thọ về việc tạm dừng khai thác 

02 tuyến xe buýt; văn bản đề nghị số 265/CV-CTCP ngày 30/07/2021 của Công 

ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ về việc tạm dừng khai thác 03 tuyến xe buýt; với 

lý do: tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ cao 

lây nhiễm trong cộng đồng; Vì vậy, người dân hạn chế đi lại bằng xe buýt, nhiều 

chuyến xe không có khách, doanh thu không bù đắp được chi phí; mặt khác hầu 

hết lái xe buýt chưa được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. 

Sau khi kiểm tra, xem xét tình hình thực tế; Căn cứ vào văn bản số 

2409/BGTVT-VT 18/03/2020 của Bộ GTVT về việc tạm thời không xử lý các đơn 

vị vận tải hành khách không đảm bảo số chuyến khai thác tuyến trong thời gian 

có dịch COVID- 19; văn bản số 1382/TCĐBVN-VT ngày 11/03/2020 của Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam về việc điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến 

trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19;  

Sở Giao thông vận tải Phú Thọ thông báo: 

1. Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt đối với 05 tuyến 

xe buýt kể từ ngày 04/8/2021 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau: 

(1) Tuyến xe buýt số 03: BigC (Việt Trì) – xã Đồng Xuân (Thanh Ba) và 

ngược lại 

Hành trình: BigC Việt Trì – đường Hùng Vương (Việt Trì) – Quốc lộ 2 – 

ĐT315B – đường Hùng Vương (ngã tư 27/7, thị xã Phú Thọ) – đường Nguyễn 

Trãi (Ngã ba Viện Lao, thị xã Phú Thọ) – ĐT320C – ĐT314 – xã Đồng Xuân 

(Thanh Ba) và ngược lại. 

(2) Tuyến xe buýt số 03: BigC (Việt Trì) – bến xe khách Thanh Sơn và 

ngược lại 

Hành trình: BigC Việt Trì – đường Hùng Vương – đường Châu Phong - 

đường Nguyễn Tất Thành – trường Đại học Hùng Vương – đường Nguyễn Tất 

Thành -  đường Nguyễn Du - đường Hùng Vương - Quốc lộ 32C – cầu Phong 

Châu – Quốc lộ 32 – bến xe khách Thanh Sơn và ngược lại. 

(3) Tuyến xe buýt số 11: Bến xe  kháchThanh Sơn – xã Thu Cúc (Tân Sơn) 

và ngược lại  
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Hành trình: Bến xe khách Thanh Sơn - QL32 - Đường trung tâm huyện Tân 

Sơn - Chợ Tân Phú - Bệnh viện đa khoa huyện Tân Sơn - Ngã 4 Huyện Ủy - 

Trường tiểu học Tân Phú - QL32 - xã Thu Cúc (Tân Sơn) và ngược lại. 

(4) Tuyến xe buýt số 19: Bến Gót (Nút A2 đường Hùng Vương) – Chi Đám 

(Đoan Hùng) 

Hành trình tuyến: Bến Gót (Nút A2 đường Hùng Vương) – đường Hùng 

Vương – Quốc lộ 32C (Đền Hùng) - đường tỉnh 325 (Tiên Kiên) – ĐT325B (Hà 

Thạch) – ĐT 320 (Đại học Hùng Vương) – ĐT 315B (Trung tâm ĐTLX Hùng 

Vương) – Quốc lộ 2 – Chi Đám (Đoan Hùng) và ngược lại. 

(5) Tuyến buýt số 20: Bến Gót (nút A2 đường Hùng Vương) đi bến xe Yên 

Lập và ngược lại 

Hành trình: Bến Gót - Big C - đường Hùng Vương - đường Trần Phú - 

đường Nguyễn Tất Thành - bệnh viện Đa Khoa tỉnh - đại học Hùng Vương - 

đường Nguyễn Du - đường Hùng Vương - QL 32C - thị trấn Lâm Thao - Cầu 

Phong Châu - thị trấn Sông Thao - ĐT 313 - Thị trấn Yên Lập - Bến xe Yên Lập 

và ngược lại. 

2. Sở Giao thông vận tải Phú Thọ yêu cầu  2 đơn vị vận tải: Chi nhánh Tổng 

công ty xây dựng và thương mại Đông Bắc – Công ty cổ phần tại Phú Thọ và 

Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá 

nhân liên quan được biết, đồng thời giải quyết quyền lợi cho hành khách đảm bảo 

theo quy định; nộp lại phù hiệu “XE BUÝT” của phương tiện đang khai thác tuyến 

nêu trên về Sở Giao thông vận tải Phú Thọ (phòng QLVT,PT&NL) trước ngày 

04/8/2021. 
  

Sở Giao thông vận tải Phú Thọ trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Giám đốc Sở; các PGĐ Sở;                                    

- UBND các huyện thành thị; 

- Đài PTTH Phú Thọ, Báo Phú Thọ; 

- Hiệp hội ô tô tỉnh Phú Thọ; 

- Các phòng, ban thuộc Sở; 

- Các đơn vị vận tải bằng xe buýt;  
- Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh  

(niêm yết thông báo); 

- Trang thông tin điện tử Sở (đưa tin);    

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Trung 

 

(báo cáo) 

(phối hợp) 

(thực hiện) 
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